
Mødekalender 2016 

Alle onsdagsmøder åbner kl. 18.15, og de annoncerede programpunkter (foredrag eller andet) starter kl. 
19.30.  Med mindre andet er angivet, finder medlemsmøderne sted på Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 
Rødovre. 

6. januar 

Hyggemøde 
Det nye år starter med et hyggemøde. Kom og få en snak med ligesindede om nyanskaffelser, fortæl f.eks. 
kort om en ting, du er rigtig glad for at have, fortæl om dine ønsker, om nye ting og søg oplysninger blandt 
de andre medlemmer, vis eventuelt billeder om dit interessefelt (gerne elektronisk). 

 

3. februar 

Carl-Gustav krigene 1657-1659 
Vores medlem, Martin Davidsen, udgiver en bog om militærtjeneste under Carl-Gustav krigene 1657-1659. 
Forløbet bliver set igennem hovedpersonen Tobias Rens, der er en ung soldat i Frederik III’s tjeneste i. På 
tæt hold fører han os igennem begge krige; og via hans oplevelser tages læseren med i hverdagens hårde 
betingelser under den stormfyldte periode af landets historie. Rens oplever krigens gru, magtkampen mellem 
adelen og kongen, kærligheden med Frida, sorg, frustration, politiske intriger, alt imens krigen raser over 
hele landet og København lægges under belejring. 

 

2. marts 

WORKSHOP om figurer, opstillinger og bygning af dioramaer  
 

Medlemmerne opfordres til at medbringe eksempler. Hel- og halvfærdige produkter. Fortælle lidt om egne 
metoder og dele viden og evt. problemer med os andre.  
Christian Raun og Lasse Hyllemose vil vise opbygning af dioramaer, materialer og konstruktioner. 
 
 

6. april 

Generalforsamling kl. 19.30 i Rødovregaard 
Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Efter børsen er der generalforsamling. Til børsen opfordres medlemmerne til at sætte effekter til salg. Børsen 
starter kl. 18.15, og alle er velkomne til at medbringe og sælge, hvad de har på reoler og hylder hjemme. Her 
er muligheden for at kombinere en rask oprydning af alt det, du har mistet interessen for med ny køb. Listen 
over effekter til dagens anvisningssalg vil kunne ses på hjemmesiden 14 dage før anvisningssalget. 
Medlemmer, der ikke kan være til stede, kan aftale med et tilstedeværende medlem, at denne byder på den 
fraværendes vegne, eller der kan fremsendes et skriftligt bud til Christian Raun, Carl Bernhards Vej 17, 3.th. 
1817 Frederiksberg C telefon 26 82 08 22 eller e-mail: christian@raun.dk. Eventuelle bud skal være fremme 
senest dagen før anvisningssalget kl. 16.00. 



 

11. maj 

100 året for Somme-offensiven, juli til oktober 1916 (1) 

Ved Selskabets kasserer, Steen Jensen. 

Året 2016 markerer 100 året for den britiske hærs største enkeltstående - og blodigste - offensive operation 
under den 1. verdenskrig. Fra den 1. juli til 18. november, gennemførte de britiske styrker den hidtil mest 
omfattende offensiv mod de tyske styrker på Vestfronten. Med udgangspunkt i et godt 60 km langt 
frontafsnittet nord om Somme floden og på skillelinjen mellem de Britiske og Franske styrker, indsættes 4 
Arme under Rawlinson, med ca. 400 000 mand. Man vil her søge at aflaste det tyske pres mod den franske 
hær ved Verdun, samt bringe egne styrler i ne position hvor fra man kan skabe et afgørende gennembrud i 
den tyske frontlinie. 
Somme-offensiven var tænkt som en kort intensiv operation, men udviklede sig til en række mere eller 
mindre koordinerede offensive operationer der udspandt sig over et ca. 60 km langt frontafsnit i perioden; 1. 
juli og 17. oktober.  
Vi skal hører om baggrunden og den operative planlægning op til offensiven, den 1. juli – den blodigste dag i 
den britiske hærs historie, de deltagende enheder og mandskabet, deres udrustning og materiel. Samt 
offensivens forløb og dens endelige resultat. 

 

10. august 

100 året for Somme-offensiven, juli til oktober 1916 (2) 

Ved Selskabets kasserer, Steen Jensen. 
Som opfølgning på forsommerens præsentation af Somme-offensiven vises, efter en kort introduktion, 
Imperial War Museums film ”The Battle of the Somme 1916”. En samling af originale optagelser fra tiden 
omkring 1. juli 1916. (Varighed ca. 1 time) 
Som afslutning vises et afsnit af History Channels serie Line Of Fire, omhandlende Somme 1916. (Varighed 
ca. 35 min. Engelsk kommentar. Ikke tekstet.) 

 

7. september 

FILM AFTEN: "Kampf um Norwegen" 
 
Tysk film Fra 1940 om invasionen af Norge.  
Produceret af Dr. MartinRikli, UFA, for Oberkommando der Wehrmacht. Norske undertekster. Spilletid ca. 
en time. Filmen blev af ukendte årsager aldrig vist i Tyskland. Filmen giver et billede af det nøje planlagte 
felttog gennem Norge set med tyske øjne. 
 

5. oktober 

Den tyske hær på Vestfronten 



Kåre Johannesen fra Westfront 1916 fortæller om den tyske hær op til og under 1 Verdenskrig. [Aftale ikke 
på plads.] 

 

2. november 

Hyggemøde og anvisningssalg 
Med mange figurer og interessante gamle bøger. De, der har meddelt mailadresser, får lister over det udbudte 
tilsendt pr. mail, ligesom listen lægges på Chakotens hjemmeside senest 14 dage før anvisningssalget. De, 
der ikke har opgivet mailadresse, kan få tilsendt liste over det udbudte mod at indsende en A4 kuvert 
forsynet med adresse og kr. 8,00 i porto til Christian Raun, Carl Bernhardsvej 17, 3.th., 1817 Frederiksberg 
C. Bud kan sendes via e-mail til christian@raun.dk. Medlemmer af Figurina Danica er velkomne til at 
deltage eller byde pr. mail eller post.  

   

Lørdag 3. december 

Selskabets julemøde med årskonkurrence kl. 18.30 på Rødovregaard 
Af hensyn til bestilling af smørrebrød m.v. bedes deltagere senest den 20. november tilmelde sig hos: Aksel 
Willumsen, tlf. 32 54 01 77, E-mail: aksel@corfitz.com.  

Selskabets medlemmer opfordres til at invitere ægtefælle/samlever samt børn og børnebørn med til det 
populære arrangement. 

Mellem kl. 17.30 og 18.30 er der indskrivning og opstilling til konkurrencen. Kl. 19.15 starter mødet med 
præsidentens velkomst, smørrebrød, øl, vin og vand. Hertil kommer julehygge, kaffe og kage. Pris for 
deltagelse er kr. 125 for voksne og kr. 50 for børn under 15 år. 

Årskonkurrencen 2016 

Der er følgende 6 kategorier i årskonkurrencen: 
1) Legetøjsfigurer (alle størrelser) 
2) Enkeltfigur /rytterfigur op til 65mm (runde – flade)  
3) Enkeltfigur/rytterfigur over 65mm (runde – flade) 
4) Figurgrupper/vignetter (max. 4 figurer, alle størrelser, runde og flade) 
5) Dioramaer og opstillinger  
6) Fra det hjemlige skatkammer 
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